زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )(1358 -1289
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1289ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد
او در ﺧﺎﻧﻮادهاي اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و داراي روﺣﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﻇﻠﻢ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺪرش اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽو درس ﺗﻘﻮا ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(از او ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

او ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪارس رﺿﻮﯾﻪ و ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻃﻠﺒﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم )ره(
داﺷﺖ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن دو ،ﺑﺴﯿﺎري را در ﺷﮕﻔﺘﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻬﺎد از ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ آن روز آﯾﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از
اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه و در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي )ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺳﺎﺑﻖ( ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1318ﺑﺮاي

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺎ دادن ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺑﺮاز ﮐﺮد و در ﭘﯽ آن دﺳﺘﮕﯿﺮ و

زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،1320ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽآﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوران را وﻗﻔﻪاي
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد ﺳﺎواك ،ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي در ﺧﺎﻧﻪ اش ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮي ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد و ﺑﺰودي آزاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎره را آﻏﺎز ﮐﺮد .
آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزات ارزﻧﺪهاي داﺷﺖ و ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻬﺖ رﻫﺎﻧﯿﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﭼﭙﺎول ﭘﯿﺸﻪ اﻧﺠﺎم داد.
آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1342در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ  15ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از
ﻣﺒﺎرزه و ارﺷﺎد ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺣﺘﯽ روي ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در زﻧﺪان ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ » ﭘﺮﺗﻮي از ﻗﺮآن« ﺳﻌﯽ در آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻮﭼﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن و ﻣﻌﻠﻢ
ﻗﺮآﻧﻢ« .زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  4ﺳﺎل ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و در ﺳﺎل  1346ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ و

ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آزادي ﻣﺒﺎرزه را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داد و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل  1350ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري

ﺟﺸﻨﻬﺎي  2500ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در زاﺑﻞ و  18ﻣﺎه در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
در ﺳﺎل  1354ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواك ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ  10ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.

آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از آزادي از زﻧﺪان ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي ﺑﻪ

رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ) 12ﻣﺮداد  (1358از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

در اواﯾﻞ ﻣﺮداد  1358از ﺳﻮي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ »ره« ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ[ .
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻤﻌﻪ
ﺧﻮﻧﯿﻦ  17ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا و ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﺷﻬﺪا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  1358اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽو ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ و

ﻋﻤﺮي ﺗﻼش ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در راه ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻌﺒﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ .روﺣﺶ ﺷﺎد.

